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HOTEL  DE BOTEL 
 
Auteur: Toos van Riet 
Genre: Blijspel 
Duur:  Avondvullend 
Rollen: 11 waarvan 6D-5H 
Decor: We zien de hal van een 4 sterrenhotel 

Aan de achterwand een balie met een deur naar achteren. 
Een draaideur naar buiten 
Rechts een klapdeur naar de eetzaal 
Linksvoor een klapdeur naar de keuken en linksachter een trap naar 
debovenverdieping 
De ontvangstruimte is tevens lounge, gezellig aangekleed met open 
haard en bankstel, leestafel.  
Een fijne plek voor gasten om samen te komen voor een praatje of 
te wachten op de taxi 

Verhaallijn: Het verhaal speelt zich af in het prachtige 4-sterren hotel La 
Grande.  
Twee mannen en vier vrouwen hebben een anonieme uitnodiging 
gekregen voor een volledig verzorgd verblijf in La Grande. 
Zo’n gratis verblijf laten zij niet lopen. 
Als zij elkaar in het hotel ontmoeten blijken het oude klasgenoten 
te zijn. 
Wie heeft hen uitgenodigd en waarom? 
Is iedereen wel wie hij/zij zegt te zijn of zijn er rollen omgedraaid? 
Hoewel ze allemaal vol plezier aan dit uitje begonnen wordt hun 
enthousiasme steeds minder. 
Wat is er toch  aan de hand??? 
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PERSONAGES: 
Niekie   

Directrice Dominque. Doet zich voor als housekeeping. Gedraagt zich in 
bijzijn van gasten voorzichtig.  Wendt zich af, doet haren voor het gezicht 
etc.  Is ze zo verlegen of heeft ze wat te verbergen? 
Maak, gedurende het stuk, overdreven gedienstige knikjes als ze de 
directeur en gasten aanspreekt. Vergeet regelmatig haar rol en dat is te 
zien in gedrag en stem. 

Christiaan Vermeulen   
Hotel-eigenaar. Als Mariska een knikje maakt seint hij haar dat dit niet 
hoeft, als Niekie geen knikje doet seint hij dat zij dat wel moet doen 

Mariska Meulensteen   
“Mede-eigenaar en partner van directeur”. Werkt graag en hard maar 
lijkt niet altijd te weten wat een directeur behoort te doen. 
Maakt, gedurende het stuk, een gedienstig knikje. Probeert zich echter 
steeds in te houden 

Roy Rovers    
De kok en “partner van Niekie”. Eenvoudige hardwerkende man. 
Hij vindt het allemaal maar niks….maar waar heeft hij het dan toch over? 

Ober Kees    
Keurige ober. Vrijgezel. De juiste vrouw heeft hij nog niet kunnen vinden. 
Misschien is hij toch wat te verlegen? 

John Janssens    
1ste gast, charmeur. Op zoek naar rijk, vrouwelijk schoon. 

Joke Vermunt    
2de gast. Een nazaat van rijke makelaar. Hoe rijk is zij eigenlijk?  

Babs Bierens    
3de gast Zus van Bea, bazig type, probeert haar zus van de alcohol af  
te houden. 

Bea Bierens    
4de gast. Zus van Babs. Ze drinkt te veel. Is pispaal van Babs 

Steven Sterk    
5de gast Een ogenschijnlijk stoere man. Maar doet hij zijn naam wel  
eer aan? 

Vera de Vries    
6de gast. Verpleegkundige, weduwe,” truus de mier” type. 
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Scene 1 
Een vrouw staat achter de balie.  
De telefoon gaat 
Niekie 
 Met hotel La Grande spreekt u, een hele goede middag 
 ….. Nee helaas meneer, er zijn het komend weekend geen kamers vrij. 
 …..Klopt ja. 
 …..We zullen u graag een andere dag ontvangen 

…..U kunt alleen dit weekend? Dat spijt me erg meneer, dan kunnen we u 
helaas niet van dienst zijn. Prettige dag meneer en graag tot een andere 
keer. 
Ze gaat aan de slag om een beetje op te ruimen. Zet de stoelen recht, legt 
de boekjes op z´n plek etc. 

Directeur 
 komt binnen, ziet haar, besluipt haar en geeft een tik op haar billen. 

Niekie 
 draait zich om. Maakt een overdreven knikje. 

Meneer de directeur, wat doet u nu !?  
Ze kijken wat schichtig om zich heen en lachen. Stelen een kusje bij 
elkaar. 

Mariska  
 komt op van boven. 
Christiaan 
 Laat Niekie snel los. 
Mariska 

De kamers zijn klaar. Maakt een knikje. 
Niekie 

Niet doen mevrouw. 
Mariska 

Herstelt zich. Sorry. Maakt meteen weer een knikje. Oh, sorry 
herstelt zich. Bedankt voor de waarschuwing. 

Niekie 
 Overdreven knikje. Graag gedaan mevrouw. 
Christiaan 

Tegen Mariska Goeiemorgen schat. 
Is dat wel de goede kleding voor vandaag? Zou je niet eens een mooi 
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mantelpakje aan doen? Tegen Niekie Waar hangt dat mooie 
mantelpakje? 

Niekie 
 In de wasruimte, gewassen en gestreken meneer. 
 Maakt een overdreven knikje 
Christiaan 
 Tegen Mariska Ga dat dan maar even aan doen lieverd. 
 Mariska af achter balie naar wasruimte. 
 Hier verder alles onder controle Dominique….ik bedoel Niekie? 
Niekie 
 Ja zeker meneer, alles onder controle. 
Christiaan 
 Mooi, dan ga ik mijn voorbereidingen ook alvast treffen. Af achter balie 
Niekie 
 De telefoon gaat 
 Met hotel La Grande spreekt u een hele goede middag 
 ….. Nee helaas mevrouw er zijn komend weekend geen kamers vrij. 
 We zijn helemaal vol geboekt. 
 …..Daar ziet u op de website niets van terug?  

…..Klopt mevrouw, we hebben nog geen tijd gehad dat te verwerken. 
Onze excuses daarvoor mevrouw. Kunnen we u een ander weekend 
verwelkomen? 

 …..U wilt perse dit weekend. Helaas mevrouw dat kan niet. 
…..Nee mevrouw, dat kan echt niet, maar misschien kunnen we samen 
tot een andere..Andere kant gooit hoorn op de haak 

 …kijkt in de hoorn, nou ja zeg ik wist niet dat u kwaad werd. 
 Kijkt op de klok, ze zullen toch zo wel komen neem ik aan. 

Ik check de kamers nog even, loopt weg, telefoon gaat. Zucht, draait zich 
om. 

 Met hotel La Grande spreekt u, een hele goede middag 
….. Nee helaas mevrouw ons hotel is het komende weekend helemaal vol 
geboekt 

 …..Helemaal vol ja. 
 …..Nee mevrouw er kan niemand meer bij. 
 …..Mevrouw, vol is vol. 
 …..Dan gaat u hogerop klagen? Moet u doen mevrouw. 
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…..Nee mevrouw, we zijn vol!! Zijn uw oren misschien ook vol? 
Met oorsmeer of zo. 

 …..Nee mevrouw. 
…..Ja mevrouw. 
…..Dag mevrouw. 
Gooit de hoorn erop. Tjezus zeg, ik zeg toch vol. Je zou elke dag naar dat 
gezeur moeten luisteren. 
Loopt weg, telefoon gaat, zucht, twijfelt, draait zich om en neemt toch 
telefoon aan. 

Niekie 
 Met hotel La Grande spreekt u, een hele goede middag. 
 Met hotel La Grande spreekt u, een hele goede middag. Hallo, hallo. 
 Te laat. De kamers controleren dan maar. Loopt de trap op naar boven. 
 
Scene 2 
Roy 
 Komt van de eetzaal rechts met serviesgoed, steekt over.  

Ik vind het niks, ik vind het gewoon niks. Maar luistert er iemand naar 
Roy??  
Nee hoor, niemand luistert naar Roy. Ik vind het niks. Af via keuken. 

Mariska 
Op vanachter balie. Loopt wat onwennig te trekken aan haar 
mantelpakje. Vindt het rokje duidelijk te kort.  

Roy 
 Op uit keuken Ik vind het niks. 
Mariska 
 Niet? Maakt het me te dik? Eerlijk zeggen, lijk ik dik in dit mantelpakje? 
Roy 
 Ik vind het HELEMAAL niks. 
Mariska 

Ik vind het zelf ook erg wennen moet ik eerlijk zeggen. Mijn eigen kleding  
zit toch beter. Roy eerlijk zeggen, lijk ik erg dik in dit pakje?! 

Roy  
Jij ziet er fantastisch uit maar verder vind ik het helemaal niks. Af via 
eetzaal. 
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Mariska 
Doet haar best haar eigen billen te zien door zich te draaien, te kijken of 
ze zich ergens kan spiegelen. Wrijft met haar handen over haar billen 

 Dikke billen natuurlijk, veel te dikke billen. 
Christiaan 
 Op vanachter ruimte balie, kijkt het even aan. 

Zo dat ziet er prachtig uit. Iemand ooit tegen je gezegd dat je mooie 
billen hebt. Wil ertegen slaan.  

Mariska  
 springt weg. AF !! Wat milder. Af blijven, het is geen  

gemeenschappelijk bezit. Alsjeblieft dankjewel.Knikje 
Christiaan 

Ik ben je man! Rent achter Mariska aan. Kom hier poesje van me, kom 
hier. 

 Kom hier baasje zal je bijten…..poes poespoes. 
Mariska 
 Niet doen, niet doen. 
Christiaan 
 Het is toch maar een spelletje, kom dan poes poes. 
Niekie 
 Op vanuit boven. Ziet beide en hoest. Ze stoppen de achtervolging. 
 Meneer, u maakt van de gelegenheid gebruik zie ik.  
Christiaan 
 Kom op Niekie, het is maar een spelletje. 
Niekie 
 We hebben nog het een en ander te doen. 
Roy  

op uit eetzaal met handen vol, ziet Christiaan en Mariska dicht bij elkaar 
staan. 

Christiaan 
 Even tijd voor een spelletje is er toch wel? 

 Slaat Mariska weer op haar billen. Mariska maakt een sprongetje en  
‘n gilletje.   

Roy 
 Ik vind het HELEMAAL NIKS . Af keuken. 
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Mariska 
 Roept hem na. Roy, Roy toe nou. 
Niekie 
 Tegen Mariska 

Ik ga wel naar hem toe, het is tenslotte mijn partner. Ik trek het wel  
weer recht,  als u dat goed vindt natuurlijk mevrouw. Knikje. 

 
Scene 3 
John  

Op via de draaideur. Ziet Mariska en Christiaan maar neemt aan dat 
gasten zijn. 

 Goedendag. Loopt naar de balie en slaat op het belletje. 
Mariska 

Gaat achter de balie staan. 
 Goedendag meneer? U komt voor een overnachting? John beaamt 
 Helaas kan ik u niet van dienst zijn, we zijn namelijk volgeboekt dit 
weekend. 

John 
 Ik ben uitgenodigd. Rommelt in tas en laat een brief zien. 
Christiaan 
 Sluit zich aan bij Mariska. Oh dat veranderd alles. Mooi, mooi meneer. 

Steekt zijn hand uit. Christiaan Vermeulen meneer, directeur van La 
Grande. En dit is mijn vrouw Mariska.  

Mariska 
Maakt knikje 

Christiaan 
Mede-eigenaar uiteraard. Wij heten u van harte welkom. 

 Mag ik uw brief eens even zien? 
 Pakt brief aan en lees hardop. Geachte heer Janssens. 
 U bent een van de 6 gelukkigen. 
 Via deze brief nodigen wij u van harte uit voor een verblijf in het  

4-sterren hotel La  Grande te Amersfoort. Wij verzoeken u om u op  
14 juni tussen 16.00 en 17.00 te te melden bij de receptie van La Grande.  

 Daar zult u hartelijk worden ontvangen. 
 Met vriendelijke groeten … geen naam. 
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John 
 Juist, geen naam. Kunt u me zeggen wie deze anonieme afzender is? 
Christiaan 

Geen flauw idee meneer Janssens, wij zijn ook via een anonieme brief 
benaderd om dit weekend vrij te houden voor een aantal gasten. 
Wij, mijn vrouw en ik, heten u van harte welkom. En maakt u zich geen 
zorgen. Financieel is alles in orde. De anonieme gulle gever heeft ons al 
betaald.  
 Ruimschoots mag ik wel zeggen. Dus alles komt dik in orde. 
Misschien kunnen we u verblijden met een drankje om bij te komen van 
uw reis? 

 Alles op kosten van de anonieme gever. 
John 
 In dat geval….Graag. 
Christiaan 
 Neemt u daar plaats. Lieverd zorg jij dat meneer een drankje krijgt  
Mariska 
 Knikje. Wat zal het zijn meneer? 
John 
 Een lekker fris biertje graag. Gaat zitten. 
Mariska 
 Wil naar de keuken lopen om zelf te halen. 
Christiaan  

begint overdreven te hoesten. 
Mariska 

reageert niet. 
Christiaan 

Hoestend, lieverd, lieverd stop. 
Als Mariska kijkt probeert hij met gebarentaal en losse woorden uit te 
leggen dat het anders moet 

Mariska 
Het kwartje valt, pakt de telefoon 
Beter even bellen. Hallo, Roy kun je de ober even sturen met een fris 
biertje. Bedankt. 

Christiaan 
Juist, dat is de manier. 

mailto:baten-vanriet@onsmail.nl


Niets uit deze uitgave mag gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke manier dan 

ook, zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur Toos van Riet / baten-vanriet@onsmail.nl 

 

Page 9 of 44 

 

Ik waarschuw Niekie dat er een gast gearriveerd is. Af naar keuken.  
Ober Kees 
 Uit de keuken, zet bij John een pilsje neer. Alstublieft meneer. 

John bekijkt de ober amper, die zijn wenkbrauwen optrekt en terug gaat 
naar de keuken. 

John 
 Tegen Mariska Een prachtig hotel heeft u mevrouw. Werkelijk klasse. 
 Net als u, als ik zo vrij mag zijn. 
Mariska  

voelt zich wat opgelaten en lacht verlegen, maakt een knikje. 
Niekie en Christiaan  

op vanuit de keuken. 
John 

Ha, heer des huizes, ik zeg net tegen uw lieftallige vrouw wat een 
klassehotel. 
Ik verheug me enorm op dit weekend. Bij voorbaat dank aan de gulle 
gever zullen we maar zeggen. 

Christiaan 
Mag ik u even voorstellen, Niekie housekeeping, receptioniste, hulp in de 
nood, onze rechterhand.  Zonder Niekie geen Grand hotel zeg ik altijd. 
Lacht, seint Niekie een knikje te maken. 

John 
Niekie steekt haar hand uit die door John wordt genegeerd. 
 Als John zich afdraait gaat Niekie weer voor hem staan om een hand te 
geven maar  hij blijft haar hardnekkig negeren 
U heeft vast veel personeelsleden? Zo’n GRAND hotel geeft veel 
werkzaamheden. 

 Mag ik zo vrij zijn te vragen of het een financieel gezond bedrijf is? 
Christiaan 

Ja zeker wel. We hebben 15 hotels wereldwijd meneer en ze draaien 
allemaal met grote winst. 

 Veel werk dat wel maar daar hebben we fantastisch personeel voor. 
Niekie 

Glunderend, precies, perfect personeel mag ik wel zeggen.  
Geweldige ober, goeie chefkok. Betrouwbare en hardwerkende 
housekeeping. 

mailto:baten-vanriet@onsmail.nl


Niets uit deze uitgave mag gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke manier dan 

ook, zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur Toos van Riet / baten-vanriet@onsmail.nl 

 

Page 10 of 44 

 

John 
negeert Niekie. 

Christiaan 
Duwt Niekie voor John. Nogmaals meneer, dit is Niekie, onze 
rechterhand. Zonder Niekie geen hotel La Grande. John geeft gedwongen 
een hand. 

Niekie 
Meneer als ik zo vrij mag zijn. Uw kamer is gereed. Ik zal u even de 
sleutel geven. 

 Mariska maakt aanstalten om de sleutel te pakken. 
Tegen Mariska Stop mevrouw. Mariska gaat door Mevrouw, duwt 
Mariska wat aan de kant. Ik zal de sleutel even pakken dat is tenslotte 
mijn taak mevrouw. Overdreven knikje. 
Pakt de sleutel, loopt langs de keukendeur en roept Roy, kun je even mee 
de koffers naar boven sjouwen.  

Roy 
op uit keuken 

 Tegen John. Meneer na u Gedrieën naar boven. 
 
Noot van schrijver. Vanaf nu word het veelvuldige knikje en het spel 
daaromheen niet meer vernoemd. De juiste hoeveelheid maakt het tot een 
visueel grapje. Speel daarmee in de repetities. 
 
 
Scene 4 
Door de draaideur komt een vrouw. Ze blijft maar rondjes lopen en steeds als ze 
langs komt roept ze Help. 
Christiaan en Mariska kijken het even aan en dan besluit Christiaan haar te 
helpen. 
Steeds pakt ie een tas, jas ed van haar aan en zij loopt weer een rondje. 
Uiteindelijk is zij de laatste en Christiaan trekt haar de lounge in. 
Ze draait met haar ogen en tolt nog wat na. 
Christiaan 
 Wat een entree mevrouw…? Steekt zijn hand naar haar uit 
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Joke 
Grijpt er steeds naast omdat ze nog zo dol is. Uiteindelijk heeft ze hem te 
pakken. 

 Mevrouw Vermunt, aangenaam. Ik moet even zitten. 
 Ploft op een stoel, haar ogen draaien nog steeds. 
Mariska 
 Gaat het mevrouw Vermunt? Kan ik iets voor u betekenen? 
 Wacht een glaasje water zal u goed doen. 
 Loopt naar de keuken. 
Christiaan 
 Bellen schat, bellen. 
Mariska 
 Oh ja bellen. Pakt telefoon. Hallo, glaasje water in de lounge aub. 
Ober 

Op uit keuken, geeft een glaasje water aan mevrouw Vermunt. 
 Alstublieft mevrouw, alles in orde met mevrouw? 
Joke  

kijkt hem nauwelijks aan. 
ober  

trekt zijn wenkbrauwen, geeft een geïrriteerde blik aan Mariska die haar 
schouders ophaalt, gaat terug naar de keuken. 

Joke 
Het glaasje water doet haar goed. Tegen Christiaan.  
 Bedankt meneer voor uw redding, waar zouden wij vrouwen in deze 
wereld zijn  zonder galante mannen. Ik stel me nog eens aan u voor. 
Geeft hem de hand. Joke Vermunt aangenaam. Uw naam was? 

Christiaan 
Christiaan Vermeulen mevrouw. Samen met mijn vrouw Mariska runnen 
we dit prachtige hotel. Maar het spijt me u te moeten vertellen dat we 
helemaal volgeboekt zijn. Mag ik u verzoeken een ander hotel te zoeken. 
Een andere keer zijn we u graag van dienst. Loopt naar de balie om te 
bellen. 

Joke 
 Wil iets zeggen maar Christiaan heeft zich al van haar weggedraaid.  

probeert tijdens de volgende scene steeds iets te zeggen maar ze komt er 
niet tussen 
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Chirstiaan 
Belt Roy Roy kun je mevrouw Vermunt even komen helpen, zij vertrekt 
weer. 
Christiaan gaat bij de draaideur staan en John draait steeds een rondje. 
Christiaan houdt de koffer vast, John pakt die aan en zet de koffer buiten 
en neemt het volgende item aan en draait weer door. 

Joke 
Probeert te protesteren maar zij zijn zo bezig dat ze niet luisteren. 

Roy 
Na de laatste koffer draait hij nog een keer rond, pakt Joke bij de arm en 
neemt haar mee naar buiten. 
Valt dan draaiend ergens in een stoel.  

Joke 
Draait ook door en rommelt ondertussen in haar tas. Ik ben uitgenodigd 
roept ze terwijl ze steeds ronddraait. Gooit dan een brief naar binnen, 
Maar ik heb een brief ontvangen, een uitnodiging om hier te 
overnachten.  

Christiaan 
Pakt de brief op. Mevrouw Vermunt had u dat toch eerder gezegd.  
Komt u toch binnen. Trekt Joke uit de deur als ze weer terug komt. 

Joke 
Is zo dol als wat , draait en zwiert en valt op de schoot van Roy. 

Roy 
Duwt haar van zijn schoot Mevrouw!! Dat zijn toch geen manieren. 

Joke 
Tolt nog wat na.  
U denkt toch niet dat ik iets met een ober zou willen zeker?? 

Mariska 
 Hij is de kok hier. Een topchef, de beste van de wereld. 
Roy 

Bedankt. Schat-tig (verbetert zichzelf door van schat schattig te maken) 
dat u dat zegt. Ik vind het niks, helemaal niks.  
Af naar de keuken. 

Joke 
Ik kan wel wat beters krijgen dan een kok. 
Tot Christiaan. 
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Ik heb een anonieme uitnodiging voor ‘n weekend in dit prachtige hotel.  
Natuurlijk ben ik wat luxe gewend. Ik ben de dochter van de bekende 
Gerard Vermunt. 

Christiaan en Mariska  
kijken met een vraagteken.  

Joke Vermunt.  
U weet wel van de welbekende Gerard Vermunt. 

 Onroerend Goed makelaar van landhuizen wereldwijd. 
 Hij behoort tot de top 3 rijkste mannen op aarde. 
Christiaan en Mariska 

tegelijk Och ja natuurlijk DE Gerard Vermunt. Wie zien aan hun gezicht 
dat ze “iets weten.” 

Joke 
Precies. Ik ben dus wel wat gewend, maar een weekendje even relaxen in 
uw 4-steren hotel is ook best aardig hoor. Als afwisseling zal ik maar 
zeggen. 

 Ik ben benieuwd welke 5 andere gasten uitgenodigd zijn. 
Even voor alle zekerheid, er zijn geen kosten aan dit weekend 
verbonden? 

Christiaan 
 Nee mevrouw, alles is al betaald. 
Joke 

opgelucht Mooi! Niet dat ik het niet zou kunnen betalen natuurlijk 
hahaha. Ik ben tenslotte de dochter van Gerard Vermunt. 

Christiaan en Mariska 
 Vullen aan onroerend Goed makelaar van landhuizen wereldwijd. 
 Hij behoort tot de top 3 rijkste mannen op aarde. 
Joke 

Precies! Laat ik even mijn kamer checken. Wie brengt mijn koffers naar 
boven? 

Mariska 
 belt Ober Kees. 
 Kees, kun je aub mevrouw Vermunt haar kamer wijzen. 
Kees 

Op uit keuken, pakt sleutel aan van Mariska, pakt koffers van Joke 
Vermunt die nog buiten staan en geeft haar commando VOLG! 
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 Kees en Joke af.  
 
Scene 5 
Meteen horen we van buiten ‘t gekibbel van twee vrouwen. 
Ze komen door de draaideur en gunnen elkaar geen tijd om uit de deur te 
stappen. Lopen daarom wat rondjes en roepen “Stop, stop dan toch!” naar 
elkaar. 
Een voor een laten ze zich uit de draaideur vallen. 
Beide zien ze Christiaan en Mariska niet staan. 
 
Babs 

Jezus Bea, waarom bleef je nu zo duwen tegen die deur. Je moet de 
ander tijd geven er uit te stappen. 

Bea 
 Wie was er aan het duwen !!??? JIJ Babs Bierens, JIJ was aan het duwen!!  
 Ik voel me draaierig in mijn hoofd. Pff alsof ik over moet geven. 
Babs 
 Dat is de drank Bea, dat heeft niks met die kermis van net te maken. 
 Nou, goed we zijn er uit. Stop met zeuren en pak die brieven uit de tas. 
Bea 
 Pakt brieven en loopt naar de balie, slaat op de bel. 
 Babs komt naast haar staan en slaat ook op de bel. 
 Waar blijft dat volk hier? 
Babs 
 Is dit een 4-sterrenhotel? Jezus zeg. Blijft maar op de bel timmeren. 
Bea 
 Schei uit…mijn hoofd. Schei alsjeblieft uit! 
Christiaan en Mariska  
 gaan achter hen staan, tegelijk Een hele goede morgen. 
Bea en Babs  
 Schrikken en draaien zich om. 
 Jezus, allemachtig was dat nodig? Waar is de receptioniste? 
Christiaan 
 Die wijst een gast de kamer mevrouw. Maar mijn vrouw helpt u graag. 

Geeft een hand Christiaan Vermeulen. Directeur van dit hotel. En mijn 
vrouw Mariska, mede-eigenaar uiteraard. 
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Mariska  
 loopt ondertussen achter de balie U wilt inchecken neem ik aan. 
 U heeft een brief ontvangen zie ik. Mag ik zo vrij zijn? 
 Neemt de brief aan en leest half hardop. 
Bea 

Ja ja, we weten wat er in staat. Kunnen we alstublieft door, ik sterf van 
de dorst. 

Babs 
 Wanneer denk jij eens niet aan drank. Eerst even inchecken. 

Even voor alle duidelijkheid. Wij zijn uitgenodigd en dus niet van plan om 
te betalen. 

Christiaan 
Geen zorgen dames. Er zal u aan niets ontbreken en wij zullen niets bij u 
in rekening brengen. 

Bea 
 Ook de drank niet? Babs geeft haar een zet. 
Christiaan 

Nee mevrouw ook de drank niet. Mag ik er mevrouw op attent maken 
dat we strakjes  alle gasten hier in de lounge willen verwelkomen met 
een glaasje champagne. 

Bea 
 Kijk, dan hebben we het ergens over. 
Christiaan 
 Geeft de sleutel. Kamer 7 voor u. Zullen wij de dames even begeleiden? 
Mariska en Christiaan  
 nemen de koffers mee. Volgt u maar. 
Allen af 
 
Scene 6 
Door de draaideur komt een man binnen. Het is een stoere man vol tatoeages 
Steven Sterk 
 Zo, wat een reis. Ben blij dat ik er ben.  
 Hallo, hallo?? Belt Hallo is er iemand? Het is hier wel erg stil zeg. 
 Het lijkt wel uitgestorven. Hallo belt Haloohoo 
Roy en Niekie  

komen de trap af. 
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Steven  
schrikt er van. 

Roy  
verdwijnt in de keuken. 

Niekie 
 Aha nieuwe gasten. Achter balie. Meneer heeft een brief ontvangen? 
 Kees komt van boven. Kees kun je aub de champagne alvast koud zetten?  
 Steven 
 Hoe weet u dat van die brief? 
Niekie 

Wij hebben ook een brief ontvangen met het verzoek ons hotel  dit 
weekend vrij te houden voor een 6 tal gasten. De rekening is al voldaan 
dus wij gaan uit van een  anonieme gulle gever. 

 We heten u dan ook welkom in dit eeuwenoude hotel vol historie.  
De welbekende schilder Bertram van Rijn heeft hier zijn laatste nacht 
doorgebracht.  
Het is ruim 300 jaar geleden maar het blijft leven.  

Steven  
 Die man is dood? 
Niekie 
 300 jaar geleden meneer, dat lijkt me wel. 
Steven  
 En hij is hier in bed overleden?? 
Niekie 

Ja zeker. Meneer, een hotel wat zo oud is heeft natuurlijk historie. Daar 
horen ook de doden bij zullen we maar zeggen.  
Pakt de sleutel, wil die aan Steven geven. Speciaal voor u de ”van 
Rijn”kamer.  

Steven   
pakt de sleutel niet aan.  

Niekie 
Kom meneer neem u even de sleutel aan. 

Steven 
 Euheueh liever niet. 
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Niekie 
 U gaat me toch niet vertellen dat zo’n stoere man als u dit eng vindt? 
Steven 
 Nee, nee natuurlijk niet. Dood is tenslotte dood. Lacht als een boer met 
kiespijn 
Niekie 

Alstublieft.  Let u vooral op het zelfportret van Betram van Rijn boven het 
bed. We zijn er erg trots op mag ik wel zeggen We staan allemaal in de 
startblokken om een u bijzonder weekend te bezorgen. 
We bieden strakjes graag een glas champagne aan met de andere gasten 
hier  beneden in de lounge. Meneer zal zich eerst wel op willen frissen 
en de kamer even keuren ? Geeft hem de sleutel 

 Ik zal Roy even bellen om de koffers naar boven te brengen. 
Steven 

Laat maar schatje…ik ben geen watje. Laat zijn spierballen zien, pakt de 
koffer en gaat naar boven. 

Niekie 
 Roept hem naTweede gang rechts, eerste kamer links. 
 Doet u voorzichtig meneer! 
 in zichzelf dit oude gebouw zit vol verrassingen. 
  
Scene 7 
Roy 
 Op uit de keuken. Ik vind het helemaal niks. Echt helemaal niks. 
Niekie 

Ja ja dat weten we nu wel Roy. Doe nou maar niet zo moeilijk.  
Kom geef me een kus. Meneer de directeur kust ook met de directrice 
hoor. 

Roy 
 Vertel mij wat, ik heb het wel gezien. Drijft hij het niet een beetje te v
 er?? 
Niekie 
 Kom op Roy, wat zij kunnen kunnen wij ook. 
Roy 
 Je mag veel van me vragen maar dat niet . 
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Niekie 
Lacht Maar Roy, we hebben al 8 jaar een relatie. Wil je zeggen dat je niet 
meer van me houdt? Kom op, je houdt toch wel van een avontuurtje. Wil 
hem lief vast pakken 

 en kussen 
Roy 
 Trekt zich los Niet doen Niekie, niet doen . Af keuken  
Niekie 
 In zichzelf. Flauwerd. Af achter balie 
 

zwart 
  
 
scene 8 
Tijd voor de champagne. 
Babs en Bea 

 op van boven. 
Bea 
 Hè hè eindelijk tijd voor champagne. Hè verdikkeme er is nog niemand.  
 Dat ze toch eens opschieten,ik sterf van de dorst. 
Babs 

Dat heet geen dorst, dat heet verslaving Bea. Ga zitten en wacht rustig 
af. Ik schaam me rot voor jou. 

Bea 
 Dat is niks nieuws, dat doe je al je hele leven. 
Babs 
 En niet voor niks kan ik wel zeggen. 
 Waar jij bent is dommigheid, stupiditeit en onnozelheid. 
Bea 

Doet haar spottend na Waar jij bent is dommigheid, stupiditeit en 
onnozelheid. Gelukkig heb jij de intelligentie van Einstein. 

Babs 
 Wie is Einstein?? 
Bea 
 Eén steen Babs Ein Stein is één steen. 
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Babs 
 Trut. 
Bea 
 Ein Stein. 
Babs 
 Zuiplap. 
Bea  

Nu moet je eens heel goed luisteren Babs Bierens. Als jij me niet mijn 
hele leven lang al het vuur aan de schenen had gelegd dan had ik geen 
druppel nodig. Maar hoe jij  steeds tegen mij loopt te katten. Dat 
houdt geen normaal mens vol. Sinds we van het  Brandenburg Collega af 
zijn is het alleen maar erger geworden. Ik zou willen dat je.. 

John 
 Komt ondertussen door de draaideur naar binnen. 
 Zo even een frisse wandeling. Ziet de dames en wil zich voorstellen 
 Kijk eens aan, zijn jullie ook uitgenodigd voor een verrassend weekend? 
 Dames draaien zich om John steekt hand uit. John Janssens, aangenaam. 
Bea 
 Bea Bierens, mijn zus Einstein. 
Babs 
 John…John Janssens. Nee dat meen je niet? 
 John Janssens uit Breda? Tegen Bea. John John Janssens 
Bea 
 Dat is 5 x John. Ik zie er maar één. Wie is hier nu bezopen?  
Babs 
 Geeft John een hand en blijft deze schudden tijdens tekst.  

John…John Janssens, Ik  geloof mijn ogen niet. John…Jezus John. 
 Wat zie jij er goed uit John. Tegen Bea Het is John. 
Bea 
 Dat is nog eens 6 x. 

Tegen John Zeg laat me raden, ben jij niet euh…wacht niet 
zeggen..John?? 

John 
 John Janssens. We zaten samen in de klas op het Brandenburg College. 
Babs 
 John…van het Brandenburg College. Bea…weet je wel John! 
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 John trekt met moeite zijn hand los van Babs. 
Bea 
 Herkent hem Nou je het zegt… 
 Je ziet er inderdaad nog goed uit John. 
John 

Hebben jullie ook een anonieme uitnodiging gekregen? Er waren totaal 6 
mensen uitgenodigd begreep ik. 

Bea en Babs 
 Ja. We dachten dat het een grap zou zijn maar wilden toch komen kijken.  
 Een weekend in een 4-sterrenhotel is toch lekker. 
John 

Meneer Vermeulen verzekerde mij dat alle kosten in dit weekend 
ruimschoots vergoed zijn door deze anonieme persoon. We kunnen er 
dus een weekend heerlijk van genieten. 

Bea 
Ik zou zeggen….Champagne!!! gaat op zoek naar drank maar vind 
nergens iets 

Babs 
 Heeft al die tijd verliefd naar John gekeken. Ben je getrouwd John? 
John 

Geweest. Kom net uit een akelige vechtscheiding. 
 Het vinden van de juiste vrouw valt niet mee, maar ik moet zeggen… 
Er staat hier een schoonheid voor me. 

Steven 
 Komt van boven 
 Een hele goede middag. Ieder draait zich naar hem om. Steven denkt  

John te herkennen, loopt op hem toe. 
 John ?? John Janssens, Brandenburg Collega Breda? 
 Geeft een hand. John jongen hoe is het met je?  
 Babs baalt dat de aandacht verlegt wordt naar Steven. 
Bea  

Ziet en hoort het aan en herkent Steven. Loopt zachtjes op hem toe en 
roept achter hem BOE !!  Steven schrikt, vliegt in de armen van John. 

 Stoere Steven, nog altijd een held zie ik wel lacht hem uit. 
Steven 
 Herstelt zich, doet weer stoer. Ik speel het spelletje mee Bee 
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Bea en Babs 
 Tuurlijk stoere Steven Sterk. 
Joke 
 Op van boven in een nieuwe outfit. Joehoe, is de champagne al open? 
 Aaah de andere gasten zijn er al zie ik. Maakt een echte entree 
 Joke Vermunt. U weet wel van de welbekende Gerard Vermunt. 
 Onroerend Goed makelaar van landhuizen wereldwijd. 
 Hij behoort tot de top 3 rijkste mannen op aarde 
Allen  
 Tegelijk, met eigen intonatie Joke ?! 
John 

Wie brengt ons zo bij elkaar? Waarom wij ?  De enige overeenkomst die 
ik kan bedenken is dat we allemaal op het Brandenburg College gezeten 
hebben. 

 Is dat toeval? 
Joke 

Wat maakt het uit waarom, we kunnen een heel weekend eten en 
drinken wat we willen zonder één cent kwijt te zijn. Dat komt op het 
moment héél goed uit realiseert zich wat ze zegt voor jullie bedoel ik. 

Bea 
Dat wordt een champagneweekend! Waar blijft die ober trouwens, we 
kunnen wat mij betreft beginnen. Ein zwei drei…saufen!! 

 Babs 
 Gedraag je alstublieft. 
John 

Volgens mij zijn we nog niet compleet. In de brief staat 6 genodigden, ik 
tel er maar  1,2,3,4,5 

 Vera 
 Komt haastig door draaideur op. Sorry, sorry te laat. 
 Taxi vergeten, tijd gemist, Ben ik nog op tijd, ben ik nog op tijd??  
 Ik ben te laat, ik ben natuurlijk weer te laat. 
 Iedereen kijkt naar haar niemand zegt wat. Ben ik te laat?? 

Zeg nu toch iets..ben ik te laat?? Ik heb een brief, zoekt naar haar brief. 
Wacht, ik heb hier toch ergens een brief. Ik ben uitgenodigd voor een 
weekend in dit hotel door een  wildvreemde. Ik zweer het. 
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Kijk niet zo naar me, het is echt waar. Een wildvreemde zeg ik jullie. Waar 
is nu toch  die brief. Kalm, kalm Vera dan vind je het wel. Loopt naar de 
balie, drukt op de bel. 
Mariska verschijnt. Mevrouw ik heb een brief, momentje hier ergens heb 
ik een brief. 

Andere gasten 
 Overleggen ondertussen zachtjes met elkaar.  
 Is dat niet Vera de Vries? Ze lijkt er wel op etc.. 
Mariska 

Rustig maar mevrouw, het komt vast in orde. Zal ik even voor u kijken. 
Krijgt handtas van Vera, ziet de brief meteen. Kijkt u eens mevrouw, hier 
is het al. Mag ik zo vrij zijn? Vera knikt bevestigend. Mariska opent de 
brief. Mevrouw de Vries, anderen reageren hier zachtjes op, we heten 
ook u welkom in hotel La Grande. Alle andere gasten zijn al gearriveerd. 

Vera 
Ik ben ruim te laat, het spijt me. Mijn dienst in het ziekenhuis liep uit. Ik 
werk op de  EHBO en er kwamen wat ongeval-slachtoffers binnen. Het 
spijt me zo vreselijk. Hopelijk heb ik het programma niet in de war 
gegooid? 

Christiaan 
 op vanuit balie 

Mariska 
Maakt u zich geen zorgen mevrouw. We stonden net op het punt om een 
glas te heffen. U bent precies op tijd. 

Roy 
 Op uit keuken  Champagne !  
Bea 
 Eindelijk! 
Christiaan 

Tegen Vera We zullen u straks uw kamer wijzen mevrouw, drinkt u eerst 
gezellig een  glaasje mee 

 Tegen Mariska. Lieverd, doe jij als gastvrouw het woord. 
 Mariska wil niet 

Kom op schat je kunt het. Zegt voor. Namens mijn man en mij. Toe dan, 
namens mijn man en mij. 
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Mariska 
 Namens mijn man en mij heet ik u allen van harte welkom in dit hotel. 
Christiaan 
 ONS hotel.. 
Mariska 

Hotel La Grande. We beloven u een bijzonder verblijf. Maakt u, onder het 
genot van de champagne, opnieuw kennis met elkaar en proost op oude 
vriendschappen Geniet er van. Alle glazen zijn ondertussen uitgedeeld 

Allen 
 Proost.  Mariska en Christiaan af via balie Roy af via keuken. 
 
 
scene 9 
In de volgende scene ziet men aan lichaamstaal dat Vera anders over de dingen 
denkt cq andere herinneringen heeft dan de rest. 
Vera 

loopt naar andere gasten, ze herkent iedereen. Hallo allemaal. Geeft hen 
een hand en checkt of ze iedereen nog goed kent. Hallo Steven, John, 
Bea, hoi Babs , Joke. Dat is de nodige jaren geleden zeg. Ik herken jullie 
nog allemaal. Nu ben ik goed in het onthouden van gezichten al zeg ik 
het zelf. 

Joke   
 Als dat Truus de Mier niet is. Altijd haast en steeds te laat. Allen lachen 
Vera  
 Leuk Joke.  
 We zijn er allemaal wat ouder op geworden. 
 De tijd heeft niet stilgestaan, vooral bij jou niet zie ik.  

Het lijkt wel of er wat elastiekjes over je gezicht getrokken zijn. Het staat 
een beetje  gespannen.  Rest grinnikt 

Joke 
 Nog steeds even gevat?! 
 Waarom jij überhaupt uitgenodigd bent is mij een raadsel. 
 Draait zich demonstratief van haar af 
 Mmmm intonatie van dat is lang geleden dat ik zo iets lekkers heb gehad,  

herstelt zich dan. Mmmmatige champagne. Ik ben wel wat beters 
gewend mag ik wel zeggen. Mijn vader is Gerard Vermunt, U weet wel 
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van de welbekende Gerard Vermunt. Onroerend Goed makelaar van 
landhuizen wereldwijd. 

Babs 
 Waar heb ik dat eerder gehoord. 
Joke 

Hij behoort tot Iedereen praat in zichzelf spottend mee de top 3 rijkste 
mannen op  aarde.  

John 
Interessant Joke. Gaat naast haar zitten Niet dat geld belangrijk is maar 
och het is toch leuk om te weten 

Bea 
 Ze laat geen kans voorbij gaan dat een ander onder de neus te wrijven. 

Diegene die dat nu nog niet gehoord heeft, heeft waarschijnlijk een 
banaan in z’n oor. Maar voor het geval dat…gaat staat en roept 
hard…dames en heren hier zit Joke Vermunt, de dochter van Gerard 
Vermunt makelaar in…Babs trekt Bea terug op de stoel. Au!!! Bea neemt 
nog maar een slok 

Joke 
 Ik zit goed in de slappe was zal ik maar zeggen. 
 En jij John? 
John 
 Ooh ik mag beslist niet klagen. Snel het onderwerp ontwijkend. 
 Maar och hoe onbelangrijk toch dat gepraat over financiën.  
 Steven, oude makker vertel hoe gaat het jou? 
Steven 
 Prima, kan niet beter. Ik lijd een erg avontuurlijk leven. 

Kom net terug van een reis in het Himalaya gebergte. Heerlijk hoor als je 
na een flinke klim boven op zo’n berg staat. Dat geeft je echt een machtig 
gevoel. 
Er zijn maar weinig mensen die lef genoeg hebben om zo’n reis te maken. 

Iedereen  
reageert in zichzelf, ze weten allemaal beter 

Bea 
 Ja ja, Stoere Steven, mooie praatjes.  

Lacht Ik weet nog dat je Dominique wilde laten schrikken. Die durfde je 
wel te pesten omdat je wist dat ze niets terug zou doen. 
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Je wilde zoooooo ´n klein spinnetje in haar schooltas doen maar toen ik 
zachtjes achter je ging staan en BOE riep sprong je zelf 10 meter de lucht 
in. En er is nog niets veranderd zagen we net. Lacht Stoere Steven Sterk. 
Pfff, laat me niet lachen 

Joke 
 Lacht. Dominique….Domme Nie Petit noemde we haar altijd. 

Wat een muts was dat. Zo´n dom brilletje uit het jaar stilletjes. Altijd met 
haar neus in de boeken. Economie en handelskunde waren haar 
favoriete vakken geloof ik. 
Haar vader was werkeloos. Weet je nog John dat we in de gloednieuwe 
Bently van mijn vader gingen rijden. 

Babs 
 Quasi onschuldig Was dat geen 2de handse Volvo Joke ?? 
Joke 
 Bently, Volvo wat maakt het uit. 
John  

We reden langs de Pionierweg en Domme Nie liep daar met een kapotte 
fiets.  

Joke 
 Net langs die grote plas af. 
John  
 Flats…oh wat een zondvloed was dat. Joke en John lachen 
Vera 

Ze was onderweg naar een sollicitatiegesprek voor een weekendbaantje 
in het Apollohotel in Breda.  

Babs 
 Nou dat zal hem wel niet geworden zijn iedereen lacht 
Vera 

Nee dat klopt, ze ging naar huis voor droge kleding en kwam te laat op 
haar gesprek.  
Allen lachen. Het seizoen daarna is het haar toch gelukt. Ze heeft er jaren 
met plezier  gewerkt. 

Bea 
Domme Nie Petit in het Apollo hotel. Ik zie haar al rondhobbelen met 
haar plumeautje en schortje. NU ik het zo bedenk hè Babs… 

 In die tijd liet je mij nog best met rust. 
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Babs en Bea  
 Tegelijk Toen was Domme Nie Petit het pispaaltje hahahah. 
Bea 

Ik zou er een moord voordoen als we weer eens iemand als Domme Nie 
Petit konden vinden . Kon jij weer op iemand anders afkuren, had ik weer 
eens wat rust. 

Vera  
 Dominique was een aardige meid. 

Ieder reageert op eigen manier, met wat protest, Vera wil die onrust 
gladstrijken 
Genoeg over toen. Dat is al zo lang geleden. We zijn vast allemaal wat 
milder geworden. Tijd om opnieuw kennis te maken. Hoe gaat het met 
jullie? 

 
De scene vervolgt zich in een soort mime/film.  
Een voor een vertrekken de gasten totdat alleen Bea en Babs nog over zijn. 
 
scene 10 
Alleen Bea en Babs zitten nog in de lounge, er staan nog lege glazen en lege 
flessen champagne 
Bea 
 Is een beetje dronken  Drinkt nog steeds champagne. 

Babs ik zeg je, die champagne smaakt voortreffelijk. Zelden zo’n 
kwaliteitje geproefd. 

Babs 
 En er is genoeg langs je keelgat gegoten kan ik wel zeggen. 
Bea 
 Ga je nu weer beginnen.  
Babs 

Vind je het niet bizar dat we elkaar hier tegen komen. Het is toch te 
toevallig dat we allemaal van het Brandenburg College zijn. Iemand moet 
ons aardig vinden, waarom krijgen we anders zo ’n volledig verzorgt 
verblijf in een van de prachtigste hotels in  Nederland? 

Bea 
 Who cares?? Geniet er toch gewoon van. Proost! 
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Babs 
En John, echt, nog steeds zo’n leuke man. Gescheiden ook nog. Hij zocht 
al best toenadering tot mij. Misschien is hij al wel weer toe aan een 
nieuwe relatie. 
Joke is nog net zo kak als vroeger. Het feit dat haar vader rijk is maakt 
haar… 

Bea 
 Poep..kak…proost op kak hihihi. 
Babs   

Gaat onverstoorbaar door. Steven Sterk heeft nog meer tatoeages dan 
vroeger. Pff  alsof we daar niet doorheen kijken, alsof ik niet zie dat het 
een eigenlijk scheitert  is. 

Bea 
 Poep…kak..scheitert…proost hihihi 
Babs  

Beetje stoer lopen doen, maar als het er op aan komt doet ie in de broek 
van de schrik. 

Bea 
 Ja..poep..kak…scheiterd scheit. Proost. 
Babs 

Hè Bea schei toch eens uit. Pakt drank af. Hier, ga recht zitten en doe 
eens een keertje niet zo ongelooflijk belachelijk. 

Roy 
 Op vanuit de eetzaal met een krant, legt deze bij de dames neer. 

De dames zijn zo met elkaar bezig dat ze hem niet zien. Daar doet hij zelf 
ook zijn best voor. Af via keuken 

Babs 
 Hier, de krant!! 
 Geeft Bea de krant. Hier lees wat misschien dat je daar wat intelligenter v
 an wordt. Hoewel ik vrees dat er geen eer meer aan te behalen valt. 
Bea 

Hee Joke, kijkt nog eens goed. Das frappant..Joke in de krant. Hahaha dat 
rijmt.  Frappant krant. Zo die ziet er uit. Als ik er zo uitzag zou ik niet in de 
krant willen. 

 Moet je dat hoofd zien zeg. 
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Babs 
 Kijkt. Pakt de krant af. 
Bea 

Bea mag ik de krant even? Tuurlijk Babs, als je het zo netjes vraagt. Kijk 
eens Babs hier is de krant. Voor jou, omdat je altijd zoooooo lief voor me 
bent. Ondertussen leest Babs het artikel. 

Babs 
 Be, hou je kop en luister . 

Joke Vermunt, dochter van de welbekende Gerard Vermunt.  Bea zegt 
hardop mee “Onroerend Goed makelaar van landhuizen wereldwijd” zit 
volkomen aan de grond.  Na een heftige familieruzie is de enige 
erfgename van het Vermunt miljardenimperium onterft. Berooid blijft ze 
achter. Of deze familiekwestie zich nog ooit op zal lossen valt ernstig te 
betwijfelen. Voor nu zit er voor Joke Vermunt niet veel anders op dan 
roeien met de riemen die ze heeft. 

Bea 
 Ik denk eerder geen riemen meer, lacht,  en geen bootje.  
 Bootje Bea denkt aan De Bibits - Jij en ik in een bootje lacht en zingt dat 
lied.  
 We zitten allemaal in een bootje allemaal in een bootje allemaal in een 
 bootje 
Babs 
 neemt haar zingend mee naar boven Bea, vooruit naar bed jij. 
 
 

ondertussen fade out 
 
scene 11 
volgende ochtend 
Christiaan achter de balie.  
Niekie  

op uit keuken Oh ben je eindelijk uit bed. Ik heb er al een halve werkdag 
op zitten. Alle gasten zitten aan het ontbijt.  
Sjanst een beetje met Christiaan. Huishoudsters hebben het niet zo 
gemakkelijk. Hij neemt haar stevig  vast, kussen elkaar.   
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 John  
uit de eetzaal, hij kijkt het tafereel af. 

Christiaan 
 Niekie, ik ben getrouwd. Dit kan zo niet doorgaan… 
John 
 Loopt door en hoest even, Niekie en Christiaan gedragen zich betrapt. 

Stoort u zich niet aan mij. Ik ga even mijn leesbril halen…Krantje bij 
ontbijtje. 

 Vanaf hier loopt John raar omdat hij zijn billen bij elkaar moet knijpen. 
 Natuurlijk wordt het ook steeds schraler en dus pijnlijker. 
 Houdt hand tegen bips en buik af naar boven Niekie en Christiaan lachen.  
Niekie 
 Kneep hij nu zijn billen bij elkaar?? Lachen samen. 
 Ik moet weer aan het werk, Niekie af keuken. 
Mariska  

op vanachter balie. Goeiemorgen, Heeft Niekie alles onder controle met 
het ontbijt? 

Christiaan 
Ja hoor, ze redt het best, maak je geen zorgen. Misschien gaat het anders 
dan jij gewend bent maar het komt best goed. 

Mariska 
 En de “speciale koffie” voor meneer Janssens ?? 
Christiaan 
 We denken dat het al werkt. Hij is “zijn bril halen”. 

Wc bril zeker. Lachen Van dat spul kan hij wel even plezier hebben. En wij 
ook. 

 Lachen, we horen John  van de trap komen.  
 Vlug geeft Christiaan Mariska een kus. 
Mariska 
 Weert hem af. Dit deel van ons huwelijk vind ik niet zo fijn. 
Christiaan  

Laat haar los, Jammer. Ik ben even naar boven voor de kamer van 
…realiseert zich aanwezigheid John…je weet wel. af naar boven 

John 
 Mag ik zo vrij zijn. Uw huwelijk is niet meer wat het was? 
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Mariska 
 Ik weet niet of ik dit met u wil bespreken. 
John 
 Hoeft niet mevrouw, hoeft niet. Sjanst en slijmt. 
 Maar ik ben een goed luisteraar, in zichzelf, bij rijke ongelukkige 
vrouwen. 

Misschien kunnen we samen eens een wandelingetje maken? Knijpt 
billen bij elkaar, hand tegen bips. 
Momentje Ik realiseer me ineens dat ik toch mijn bril ben vergeten.  Af 
naar boven. 

Mariska  
Grinnikt. 

 
 
Scene 12 
Babs trekt Bea uit de ontbijtruimte. 
Babs 

Jij hebt wel weer genoeg gehad. Bij een champagneontbijt heeft men het 
niet over een fles champagne maar een glaasje Bea Bierens. 

Bea 
 Niet overdrijven. Zo veel heb ik nu ook weer niet op. 
 Trouwens de rest vond het nog te vroeg en Kees zei dat het mocht. 
 Zonde toch om die fles in de gootsteen leeg te gooien. 
Babs 

Nou…jouw keelgat heeft verdacht veel weg van een gootsteen Bea 
Bierens. 

Bea 
 Imiteert Babs Bea Bierens, Bea Bierens.  

 Babs wil Bea de trap opduwen en net op dat moment komt John 
naar beneden en  zetten ze een stap terug 

Bea 
Hee John, waar ben je toch steeds?  Ik heb jou champagne maar 
gedronken. 

John 
Is oke, hand aan de buik, ik geloof dat ik eventjes niets moet eten en 
drinken. 
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Bea 
Heb je het gehoord van Joke. Ze blijkt helemaal niet zo goed in de slappe 
was te zitten. We lazen een artikel in de krant dat ze onterfd is. 

 Ze heeft geen rooie rotcent. En maar uit de hoogte tegen iedereen.  
 Kak..kak..kak..poep..scheit..kak. 
Babs 
 Zo kan ie wel weer, naar boven. Duwt Bea naar boven 
Chrisitiaan 

Op dat moment op van boven Oeps, sorry, springt aan de kant, gaat u 
maar dames. 

Babs 
 Duwt Bea weer, Bea stapt met haar voet naast de eerste tree en wankelt.  
 Kijk toch uit , je breekt nog eens ooit hals nek en nieren met je zatte kop.  
 Vooruit met je hoofd onder de koude kraan. 
 Samen  de trap op. 
Christiaan 
 Roept hen na. Doet u toch voorzichtig. 

Tegen Mariska Het is gefikst boven. Je ziet er niks van maar het werkt 
wel, dat zul je zien.Ik ben hier achter nog even bezig. 

 Af achter balie 
 
Scene 13 
John 
 In zichzelf. Zo Joke is dus niet zo’n vette vis als ik gedacht had. 
 Maar nieuwe vangst in het vooruitzicht. 
 Draait zich om naar Mariska. 

Hoe gaat het nu met u mevrouwtje?  Ik wil nogmaals benadrukken dat ik 
graag een luisterend oor ben mocht u willen vertellen over uw 
miserabele huwelijk. 
Natuurlijk wil ik geen onrust stoken maar ik zag u man met de 
huishoudster flikflooien. Of eigenlijk was het meer dan dat mevrouw. Ze 
waren in een heftige omhelzing verwikkelt. Hun lippen leken als aan 
elkaar geplakt. Mevrouw ik verzeker  u, geen aangenaam gezicht. 
Een huishoudster met een directeur. Waar haalt zo’n type het idee 
vandaan goed genoeg te zijn voor de hogere klasse.  
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Mariska  
 Nou ja zeg.  
 kijkt boos vanwege de opmerking van John, hij interpreteert dat anders. 
John 

Tja ernstig ik weet het, je hoort het vaker hè, Dat mannen zich laten 
verleiden door frivole vrouwen met grote borsten. 
 Nogmaals mevrouw, ik sta geheel tot uw beschikking.  

 Pakt zich weer bij buik of bips. Momentje, even ..ooh vlug vlug 
Mariska 

Immiteert John 
 Een huishoudster met een directeur, hogere klasse 
 We zijn allemaal mensen, we gaan allemaal met onze blote billen naar de 
wc. Grinnikt Meneer Janssens net wat vaker dan de rest.  

  
 
Scene 14  
Joke 

Op uit eetzaal, tegen Mariska Heeft u meneer Janssens gezien. We zaten 
net in een interessant gesprek over geld toen hij ineens  de tafel verliet. 

 Niets voor zo’n charmante man zou ik denken. Is er iets aan de hand? 
 
Mariska 

Ik zag meneer Janssens zojuist voor de derde keer naar boven verdwijnen 
mevrouw Vermunt. Schijnheilig. Geen idee waarom.  

Joke 
Misschien even iets belangrijks met zaken. Meneer Janssens is een 
zakenman, een hele goede naar het schijnt 

 We zijn net bezig een relatie op te bouwen. John op van boven. 
Lieverd waar bleef je nou? Ik zeg net tegen mevrouw hier dat we een 
relatie op aan het bouwen zijn. John seint naar Mariska dat dit beslist 
niet waar is Wonderbaarlijk hoe goed het klikt tussen ons. 

 Wil hem vastpakken, John weert af. Wat doe je nu ineens afstandelijk? 
 Kom, we waren net zo lekker op dreef. 
John 

Trekt zich los. Ik denk er nu anders over Joke. Ik  geloof dat we toch niet 
zo’n goede match zijn. 
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Bea gaf me een nieuw zakelijk inzicht , oooh jee vlug vlug. Rent naar 
boven.  

Joke  
 Wat bedoeld hij nu met nieuw zakelijk inzicht? 
Mariska 
 Schijnheilig Geen idee mevrouw. 
Joke 

Af naar boven. John, wat bedoel je? Het kan toch niet zomaar over zijn. 
Luister nu even naar me. 

Mariska  
 Grinnikt, af via balie 
 
 
Scene 15 
Vera en Steven  

komen uit de eetzaal. 
Steven 

Ik denk dat ik maar even een rondje ga hardlopen. Doet stoer wat 
lichamelijke  oefeningen die hij duidelijk niet gewend is om te doen. Alles 
om fit te blijven hè. 

  Zin om mee te gaan? 
Vera 
 Nee dank je. Spottend, ik ben aanzienlijk minder fit dan jij. 
 Ik lees hier liever even op mijn gemak een boekje. 
 Gaat zitten en neemt een boekje, Steven af via de draaideur. 
Kees 

Loopt enkele keren vanuit de eetzaal naar de keuken om spullen op te 
ruimen.  

 Kijkt regelmatig naar Vera als hij klaar is loopt hij naar haar toe. 
 Nog een kopje koffie voor mevrouw? 
Vera 
 Graag.  
Kees 

Haalt koffie. Nog iets anders voor mevrouw? We maken het u graag naar 
uw zin. 
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Vera 
 Dat valt niet mee met de soort gasten die aanwezig zijn. 
Kees 
 Sorry mevrouw. 
Vera 

Nee zeg, daar kunt u niets aan doen.  Maar weet u, ik ken hen al van 
jaren terug. We zaten samen op het Brandenburg Collega in Breda. 
Het waren beslist mijn vrienden niet.  Altijd bezig met zichzelf. Altijd op 
zoek naar een pispaaltje om te pesten. Omdat ze zich beter voelde dan 
de rest, omdat ze eigenlijk zelf gepest werden, of omdat het zelf 
bangeriken waren. U weet wel hoe dat gaat. 
Gelukkig was ik niet bang van hen. Maar er was wel een meisje wat altijd 
de pineut was. 
Ik had gehoopt dat de leeftijd en levenservaring hen wat milder had 
gemaakt. Helaas moet ik concluderen dat ook mensen van deze leeftijd 
nog vervelend en arrogant kunnen zijn. Ik begrijp niet waarom wij hier 
samengebracht zijn. Ik heb niks met hen. 

Kees 
Jammer dat de partners dit weekend niet uitgenodigd waren. Dan had u 
tenminste ook aangenaam gezelschap. 

Vera 
Mijn man is 15 jaar geleden overleden.  Kees reageert. 
 Tijd heelt alle wonden, de prettige herinneringen blijven over. Bent u 
getrouwd. 

Kees  
 Met mijn werk. 
Vera 
 Neemt u nooit eens een dagje vrij? 
Kees 
 Nee, er is toch niemand om de dag mee door te brengen mevrouw. 
Vera 
 Tja..wat is er eerst het kip of het ei. Misschien is er niemand omdat u 
nooit kunt. Dan  kom je ook niemand tegen. 
Kees 

Daar geeft u me iets om over na te denken mevrouw. Geeft een knikje via 
keuken af. 
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Vera  
 kijkt hem na en glimlacht Aardige man 
 
Scene 16 
Babs 
 Komt naar beneden gerend met in haar hand een handdoek vol bloed 
 Is er een dokter in de zaal? Is er een dokter in de zaal. 
 Vera, mijn god help. Bea is in de badkamer uitgegleden met haar zatte 
kop. 
 Tegen de badrand. Ze bloed als een rund. 
Vera  
 Komt meteen in actie. Ik ben verpleegkundige, zoekt achter balie, vindt 
EHBO koffer 
 rent naar boven.  
Babs  

laat zich op ’n stoel vallen en dept met de bebloede handdoek haar 
voorhoofd, wat ook rood kleur.  
 Dat heb ik weer. Ik schrik me wild. Hoe vaak heb ik al gezegd dat ze niet 
zo veel moet drinken. 
Zit ik hier weer met een hoop ellende. Een zuster met een kapotte zatte 
kop. Ik kan  dat mens wel wat. En wie kan alles oplossen?? Babs Bierens 
weer.Ze staat op en loopt richting balie. Even bellen. Eerst een borreltje 
voor de schrik,  

Steven 
 Door draaideur op, hij ziet Babs en schrikt zich helemaal rot.  

Babs, je hoofd, vol bloed. Wat is hier gebeurd? Een overval ? 
Pakt voorwerp ( vaas, beeld oid ) van de tafel en begint in het rond te 
zwaaien. Waar is die hufter, ik ben niet bang, ik ben geen watje. Ik sla 
hem de kop er af. 

Babs 
 Babs wil hem tegen houden. Stel je niet aan, niks aan de hand. Steven  

doe eens rustig. Boos Steven hou je kop of ik doe je wat !! 
Steven 

Is meteen van slag en bang. Wat, wat wil je me aandoen. Je wilt me 
vermoorden?Jij was het, jij bent de crimineel en je wilt mij uit de weg 
ruimen.  
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 Probeert zich zelf bijeen te rapen en stoer te zijn/doen 
 Maar ik laat me door jou niet vermoorden Babs Bierens,  
 hij komt op haar toe met voorwerp 
Babs  
 gilt Nee doe normaal Steven, doe normaal of ik… 
Steven 
 Of wat…of je doet me wat?? 
 Hier!! Hij slaat met voorwerp op het hoofd van Babs die  

meteen ineenzakt. 
 Steven schrikt en knielt naast haar neer. Hij draait haar om. 
 Oh mijn god, ik kan niet tegen bloed. Valt flauw over haar heen. 
  
 
Scene  17  
Vera en Bea  

komen van boven.  
Bea’s 

 arm zit in een mitella en haar hoofd is verbonden.  
Ze zien Steven en Babs op de grond liggen 

Vera 
 komt meteen in actie Tegen Bea, Duw op de bel tot er iemand is. 
 Ze noemt Stevens naam, slaat hem in het gezicht. Steven komt bij 
 Ze helpt hem overeind en zet hem op een stoel 

Ze draait Babs om, wiens gezicht vol zit met bloed.. Ze schrikt in eerste 
instantie maar als ze het hoofd schoon veegt met de handdoek blijkt het 
geen open wond te zijn. 

 Ze legt de link tussen handdoek en bloed in het gezicht 
 Gelukkig, het lijkt erger dan het is. 
Niekie  

op uit keuken. 
Mariska en Christiaan  

op vanachter balie 
Niekie 
 Wat is hier in godsnaam aan de hand ? 
Bea 
 We moeten de EHBO-kist, snel mijn zus bloedt hartstikke dood. 
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Mariska  
 wil de de EHBO-kist onder balie pakken maar kan die niet vinden. Tegen 
Christiaan en Niekie. 

Het gaat fout, het gaat harstikke fout. Het is toch niet de bedoeling dat 
er doden vallen? 

Vera 
De ehbokist ligt op de kamer van Bea. Wie haalt die even? Christiaan rent 
naar boven 

Babs 
  Knielt bij Babs neer. 

Babs…mijn hemel Babs. Je gezicht zit onder het bloed. Zeg toch wat 
tegen me Babs. Iets vervelends als je wil…zeg iets  
Ziet het kapotte voorwerp en Steven. Wat heb jij hier mee te maken?? 

Steven 
Ze wilde me vermoorden Bea. Ze kwam op me af met ogen als van een 
dolle hond. Ik kon niets anders doen dan me verdedigen. Dat moet je 
geloven. 

Babs 
Komt ondertussen bij. 

Vera 
 Laten we de kalmte bewaren mensen. Het is vast een gewoon ongeluk. 
 Help Babs even mee op de stoel alsjeblieft. 
Mariska 
 Gaat ze dood? Ze gaat toch niet dood? 
Vera 

Welnee, het is een klein sneetje, het valt reuze mee. Hoofdwonden ogen 
altijd erger  dan het is. Christiaan komt van boven met EHBO-kist. Ze 
geeft Babs een hoofdverband. Ook Christiaan en Niekie zijn stiekem 
opgelucht. 

John en Joke  
komen van boven op 

John  
 Wat is hier gebeurd? 
Vera 

Niks aan de hand, alles onder controle. Laten we de kalmte bewaren 
mensen. 
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Tegen Niekie en Mariska. Even de scherven opruimen en een kopje koffie 
voor de schrik misschien? 

Mariska  
wil naar de keuken lopen.  

Niekie  
 roept haar terug Mevrouw….mijn taak. 
Mariska 
 Oh ja, ploft neer op een stoel Ik vind het allemaal best heftig. 
Joke 

Mag ik u er op wijzen dat dit UW hotel is. Ik mag toch verwachten dat u 
alles onder controle heeft en houdt. 

Mariska 
 Het spijt me het groeit me allemaal wat boven het hoofd geloof ik. 
Joke 
 Wat hebben wij gasten daar nu aan? John zeg jij nu ook eens iets. 
 John 

Knijpt zijn billen bijeen Ik heb het al moeilijk genoeg. 
Roy, Kees  en Niekie  

op uit  de keuken met een blad koffie. Kees met veger en blik. 
Roy 

ziet het verdwaasde gezicht van Mariska Lieverd Lieverd. Hoe is het met 
je? 

Mariska 
 Het wordt me allemaal wat te veel. 
Roy 
 Ik heb het toch gezegd. Het is helemaal niks!  
 Houdt haar stevig vast en geeft haar kusjes op hoofd en wangen. 
 Joke kijkt verwonderd naar hen en Christiaan 
 Kom hier schat, kom.  Ik heb het nog zo gezegd het is allemaal niks. 
Christiaan 
 Ik geloof niet dat ik dit een goed idee vind 
Niekie 
 Och hij kust uit zorg voor mevrouw, meneer. Het betekent niks, toch Roy. 

Gaat bij Roy staan en kust hem. Hij is gewoon begaan met de mensen om 
hem heen, toch schat? 

Roy        
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Ja ja, dat zal het zijn. 
 Kijkt boos naar Christiaan en Niekie.  

Tegen Mariska Ga even met me mee naar de keuken dan praten we 
samen even.Hij houdt haar stevig vast en neemt haar mee naar de 
keuken. 

Niekie 
 Dat lijkt me een goed plan, Christiaan bevestigd dat 
Vera 
 Tegen Niekie. Hebben wij elkaar al ontmoet? 
Niekie  

geeft snel een hand en mompelt naam, neemt dan afstand van de groep. 
Vera  

Je ziet haar even denken, maar dan richt ze zich weer op de patiënten. 
Joke 

Tegen Christiaan En dat vindt u normaal, dat het personeel zo met u 
vrouw omgaat. 

 Bij mijn personeel zou dat niet gebeuren, dat verzeker ik u 
John 
 Je hebt geen personeel meer Joke Vermunt. Je hebt geen rooie rotcent 
meer.  
 Dus doe maar niet zo uit de hoogte. 
Joke 
 Hoe haal jij je dat soort onzin in je hoofd? 
 Ik ben Joke Vermunt Mijn vader is Gerard Vermunt,  
Allen  

Spottend U weet wel van de welbekende Gerard Vermunt. Onroerend 
Goed makelaar van landhuizen wereldwijd. Hij behoort tot de top 3 
rijkste mannen op  aarde.  

John 
 En naar we hebben kunnen lezen in de krant heeft hij je onterft. 

Joke Vermunt, jij behoort tot de top drie van de armste mensen op 
aarde. 

Joke 
 Wie heeft dat gelezen in de krant? 
Bea 
 Ik, die krant lag hier op tafel. 
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Joke 
 Hou kan dat nou, dat bericht is van weken terug. 
Babs 
 Het lag hier in de lounge op tafel..  

Dat je aan die zuiplap van een zus mij twijfelt kan ik me voorstellen maar 
ik heb het zelf gelezen. Dus liegen heeft geen zin. 

 Joke zakt op een stoel en begint te huilen. 
Bea 
 Moet je dat nu zo zeggen. Je bent bedankt. 
Babs 
 Naar Joke toe. Sorry Joke, misschien moet ik dat niet zo grof zeggen. 
Bea 
 Nee Einstein, ik bedoel over zuiplap van een zus. 
Babs 

Het is toch zo. Ik heb je vaak genoeg gewaarschuwd, jij breekt nog eens 
hals nek en  nieren. Daarstraks nog gezegd. Maar luisteren ho maar. En 
daar zit je nu. Met je zatte kop gevallen in de badkamer. 

Bea  
Ik was helemaal niet dronken. Dat beetje champagne kan ik wel 
hendelen. Ik zweer je, het antislipmatje was onder de badmat uit. 
Ik weet zeker dat er eentje lag. Heb ik nog naar gekeken toen we hier 
aankwamen juist omdat ik bang was dat jij misschien uit zou glijden. 
En net was dat antislipmatje verdwenen. Jij hebt dat matje weggehaald 
zodat ik mijn nek zou breken. Omdat je me op een of andere manier 
dwars wilt zitten. “. Omdat je wilt bewijzen dat ik “teveel drink. Maar dat 
je me daar de dood voor in wilt drijven gaat wel wat erg ver vind je niet! 
Babs 

 Ik heb niks gedaan. Hoe kun je dat nu van me denken! 
Bea 
 Nee..jij doet nooit niks. En dat is ALTIJD IETS. 
 De twee dames vliegen elkaar in de haren 
Christiaan 

Kijkt met leedvermaak toe 
Niekie 

Stoot Christiaan aan dat hij moet handelen 
Christiaan 
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 Dames, dames kalmeer. Geen herrie hier in mijn hotel !! 
 Hij  zorgt dat iedereen weer ergens op een stoel zit en de rust terug keert. 
 Zo!! Laten we nu allemaal maar even tot rust komen bij een kopje koffie.  
 Tegen Joke Gratis 
John 
 Nu even niet Rent met hand op bips en buik naar boven. 
 
      Zwart 
 
Scene 18 
Mariska 

 is in de lounge wat op aan het ruimen 
Niekie 

Op uit keuken Laat mij dat toch doen, geniet er nog even van. Strakjes is 
alles voorbij. 

Mariska 
Ik kan niet wachten. Ik geniet van mijn werk en wil met niemand ruilen. 
 Het is juist lekker om te zorgen dat alles spik en span is. Werken met je 
handen,lekker bezig zijn, heerlijk. 

Niekie 
 Ik heb respect voor alle huishoudsters. Dat kan ik je wel vertellen.  

Wat een baan. Deze hele toestand heeft me wel helder gemaakt hoe 
belangrijk het is personeel te hebben dat vol passie, plezier en overgave 
werkt. Dit hotel mag zich gelukkig prijzen met de beste huishoudster die 
er te vinden is. 

Mariska 
 Dankjewel mevrouw. 
Niekie 

Alsjeblieft Mariska. Salarisverhoging vanaf de eerste van de volgende 
maand. Voor jou, Roy en Kees. 

Mariska 
Omhelst Niekie. Wat geweldig mevrouw. Laat Niekie los. Sorry mevrouw 
ik liet me even gaan 

Niekie 
 Al goed. Nog even volhouden dan. We zijn er bijna.  
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Vera 
Op van boven. Zo dat was me hectisch zeg. Gelukkig is alles weer onder 
controle. Tegen Mariska Mag ik een glaasje appelsap? 

Niekie 
 Rent naar de keuken, bang voor herkenning. Ik haal het wel mevrouw. 
Vera  
 Kijkt Niekie na, in zichzelf. Die huishoudster…. 

Tegen Mariska Uw huishoudster komt me zo bekend voor….. Ik ben al in 
mijn geheugen aan het graven sinds ik hier ben maar kom er maar niet 
op. 
Wat is haar achternaam, misschien is ze wel familie van een oude 
schoolvriendin van me 

Mariska 
 Verzint snel een achternaam Niekie De Beer mevrouw 
Vera 
 Is dat haar getrouwde naam of haar meisjesnaam? 
Mariska 
 Haar meisjesnaam mevrouw. 
Vera 

Dan kan ze het niet zijn. Bijzonder hoor die gelijkenis. Maar men zegt dat 
iedereen ergens op de wereld een evenbeeld heeft lopen. 

Kees 
 Op met appelsap. Mevrouw vroeg me dit te brengen. 
Vera 
 Mevrouw ??? Kijkt naar Mariska, die had niets besteld?? 
Kees 
 Realiseert zich zijn fout en probeert te herstellen. 

Mevrouw Niekie bedoel ik. Ik spreek alle vrouwen graag met respect aan. 
Lacht 
 Af via keuken 
Vera 

Ons was een bijzonder weekend beloofd en ik moet zeggen mevrouw, 
dat is het wel geworden. Ik heb nog nooit zo veel ongelukken 
tegelijkertijd zien gebeuren. 
Het blijft een mysterie waarom wij hier bij elkaar zijn. Kunt u me daar 
niet meer over vertellen 
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Mariska  
Niet zo goed in jokken.  Nee sorry mevrouw de Vries. Wij kregen ook 
maar gewoon een anonieme brief. 

Vera 
 Er moet toch een reden zitten achter dit alles. 

Een gerenommeerd hotel als dit werkt toch niet in opdracht van een 
volkome vreemde?! Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. U moet daar 
toch meer over weten. 

Mariska  
Voelt het vuur aan haar schenen, zenuwachtig. Neemt u me niet kwalijk, 
ik wil niet onbeleefd zijn maar ik moet echt weer aan het werk. 

Vera 
Drinkt haar glaasje appelsap leeg. Ik ga even een klein rondje om de zaak 
eens goed te overdenken. Er zit hier iets achter. Af via draaideur 

Mariska 
 Pakt de telefoon, belt keuken. Roy, we moeten praten met zijn allen 

Het gaat fout hoor. Vera is niet op haar achterhoofd gevallen. Vraag Kees 
en mevrouw te komen dan haal ik meneer. Legt hoorn neer. 

 Het moet echt afgelopen zijn. Af via balie 
 

EINDE ZICHTVERSIE 
 

Natuurlijk heeft het publiek al van alles in de gaten.  Dat Niekie niet is wie ze 
zegt te zijn, dat Mariska niet zo veel van Christiaan houdt als zou moeten. Maar 
hoe zit het nu precies??  En wat voor streken hebben de hoteleigenaren nog in 

hun mars?? Kom daar achter, koop “HOTEL DE BOTEL” en bezorg uw publiek 
een vrolijke avond  

Neem vrijblijvend contact op met:  
Toos van Riet / baten-vanriet@onsmail.nl 
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